
CIRCULAR SOBRE LA VII UNIVERSITAT D'ESTIU D'ANTICAPITALISTAS

Consells pràctics:
Aquí  teniu  algunes  informacions  pràctiques  i  enllaços  d'utilitat  per  les  que  participareu  a  la
Univeristat d'Estiu.

El telefon de contacte amb la Universitat serà el següent: 646 974 340

Estarà disponible des d'avui mateix fins i durant la pròpia Universitat. Serà el número de referència
per contactar amb l'organització de l'esdeveniment i en cas d'haver de resoldre qualsevol  incidència
o contratemps, així com per poder contractar amb algun/a participant en cas d'emergència.

La informació  actualitzada sobre  el  programa de  la  Universitat  d'Estiu  està  disponible  a  la
pàgina de facebook:

https://www.facebook.com/UniversidadVeranoAnticapitalista/?
notif_t=page_fan¬if_id=1466016075886899

I a la web d'Anticapitalistas:
http://www.anticapitalistas.org/universidad/

Sobre el lloc on es celebrarà l'esdeveniment. Puerta del Campo:
http://www.puertadelcampo.es
Direcció: Puerta del campo
Ctr de Riofrío km 1,3
40100 – San Ildefonso, Segovia.

Fotos de les instal·lacions:
http://www.puertadelcampo.es/instalaciones.php?IDG=408
http://www.puertadelcampo.es/instalaciones.php?IDG=409
http://www.puertadelcampo.es/instalaciones.php?IDG=410 

Desplaçament a la Universitat d'Estiu
Des de qualsevol punt de l'Estat Espanyol hi ha diverses possibilitats darribar a Madrid – Segovia.

Des de Madrid:
1.- Ave Madrid-Segovia i recollida a estació Ave-Segovia.
Amb trens Avant i Intercity
http://www.renfe.com/viajeros/ 

2.- Bus Madrid-Segovia i recollida a estació de busos Segovia.
Empresa La Sepulvedana. Intercanviador de Moncloa.
Horari Bus Madrid-Segovia:
http://lasepulvedana.es/pdf-la-sepulvedana/HorariosMadrid_SegoviaVerano.pdf

http://www.anticapitalistas.org/universidad/
http://lasepulvedana.es/pdf-la-sepulvedana/HorariosMadrid_SegoviaVerano.pdf
http://www.renfe.com/viajeros/
http://www.puertadelcampo.es/


Des de l'organització de la Universitat habilitarem un servei de recollida als i les assistents a les
estacions  d'autobús  i  tren  per  traslladar-les  des  dallà  fins  a  les  instal·lacions  de la  Universitat.
Aquest servei tindrà els següents horaris:

Horari de recollida a les estacions d'Ave i bus Segovia:

3.-  Cotxe propi: a 8Km. de Segovia i a 3 Km de la Granja. Adjuntem coordenades i l'enllaç per
Google Maps de la VI Universitat d'Estiu, una vegada dins el mapa es pot apropar per definir bé el
recorregut.

Google maps:
https://maps.google.es/maps?q=40.90213,+-4.04033&hl=es&ll=40.902128,-
4.040329&spn=0.009845,0.01929&sll=40.396764,- 

Coordanades per navegador: 40°54'07.7"N 4°02'25.2”W 

Si  vens  en  cotxe  i  tens  llocs  disponibles  pots  comunicar-ho  escrivint  a
universidadverano@anticapitalistas.org o escrivint a la pàgina de facebook. Així podrem organitzar
millor el transport.

Recomanacions:
A les participants que dormin a les cabanyes o lliteres se'ls proporcionarà llençols i mantes. Les que
escullin tendes de campanya hauran de portar tots els elements d'acampada.

mailto:universidadverano@anticapitalistas.org


Per causes alienes a la nostra voluntat no es permet l'estança d'animals de companyia al recinte de la
Universitat.

És aconsellable portar roba d'abric. Les nits a Segovia són fresques, també al agost.

Per qualsevol dubte ens podeu escriure a la següent direcció:
universidadverano@anticapitalistas.org 

mailto:universidadverano@anticapitalistas.org

